GRANDVILLE INVITERER TIL WEBINAR OM

HANDLEKRAFT
IFT. BÆREDYGTIG
BYUDVIKLING

Hvordan skaber vi en handlekraftig kultur,
systemer og adfærd, der er med til at
fremme den bæredygtige byudvikling?
TIRSDAG DEN D. 24. NOVEMBER 2020 KL. 16.00-17.15
MØDET AFHOLDES DIGITALT PÅ TEAMS

Hvad kan vi hver især gøre for at fremme den
bæredygtige byudvikling, mens isen smelter
ved polerne, og politikere og forskere nationalt
og internationalt arbejder med formulering af
klimaplaner og -strategier? Nytter det noget,
at vi handler hver især - eller er det bedre, at
vi handler koordineret og i fællesskab?
Og hvordan gør vi lige det?
Hvis du ligesom os er nysgerrig på, hvad handlekraft
er for en størrelse, hvilke gode eksempler på
handlekraftige bæredygtige projekter og initiativer
der findes, og hvordan vi kan få forskellige former for
handlekraft ift. bæredygtig byudvikling til at spille
sammen, så vær med til dette webinar, hvor vi henter
inspiration fra 6 forskellige perspektiver på, hvad
handlekraft er, og hvad der fremmer den.

PROGRAM

KL. 16.00

VELKOMMEN
Hvorfor er handlekraften vigtig, når vi
skal udvikle bæredygtige byer?

KL. 16.15

INSPIRATION TIL HANDLEKRAFT
6 eksempler på handlekraft.
Hør oplæg fra:
• Asmund Havsteen-Mikkelsen
(Billedkunstner)
Pelle Pedersen (DoLand)
• Sanne Stephansen & Bertel Baagøe
(Roskilde Festival)
• Jonas Kroustrup (Skanderborg
Kommune)
• Jeppe Spure Nielsen (Sager der
Samler)
• Flemming Rafn (Tredje Natur)

KL. 16.50

FÆLLES DEBAT
Mulighed for at byde ind med egne
erfaringer og for at stille spørgsmål til
oplægsholderne

KL. 17.15

TAK FOR NU

Du kan også bidrage med dine egne erfaringer,
og du kan stiile spørgsmål til oplægsholderne i den
afsluttende fælles debat.
Alle er velkomne til at deltage. Tilmelding kan ske
til christian@grandville.dk senest mandag d 23.
november. Ved tilmelding fremsendes et link til
mødet.

Ret til ændringer forbeholdes.

Mere om oplægsholderne
Asmund Havsteen-Mikkelsen
(Billedkunstner)

Pelle Pedersen
(DoLand)

MFA billedkunstner og skribent. Har fortrinsvis
arbejdet med modernismens ikonografi i forhold
til psykologiske og filosofiske problemstillinger.
Arbejder pt. på sin kommende solo-udstilling til
Kastrupgaardsamlingen i 2021, der omhandler
genforvildelse af parcelhushaver.
Se mere på www.asmundhavsteen.net

DoLand er stiftet i 2017, med formålet at gøre det
nemt for alle at investere bæredygtigt, i temaer som
man selv vælger. Pelle Pedersen har tidligere blandt
andet været chef for ansvarlige investeringer i PKA
Pension, og har i flere år været en af de fremmeste
fortalere for at være mere bevidst den forskel
man bl.a. kan gøre med sine pensionsmidler, og
hvordan man via investeringer kan understøtte det
bæredygtige valg.
Se mere på www.thisisdoland.com

Sanne Stephansen & Bertel Baagøe
(Roskilde Festival)

Jonas Kroustrup
(Skanderborg Kommune)

Roskilde Festival er i et par uger hver sommer
Danmarks 4. største by - en by som relativt hurtigt
opstår og forsvinder igen. Bæredygtighed og
ressourceanvendelse er en del af festivalens
DNA. Sanne Stephansen (Programleder for
bæredygtighed) og Bertel Baagøe (Divisionschef,
Byplan & produktion) vil sætte ord på Roskilde
Festivals arbejde med at skabe et testlab for
bæredygtige tiltag.
Se mere på www.roskilde-festival.dk/en/
sustainability/introduction

Jonas Kroustrup er chef for Teknik og Miljø i
Skanderborg Kommune, og har tidligere været
Chief Resilience Officer i Vejle Kommune. I sit
kommunale virke har han bl.a. stået i spidsen for
bæredygtig byudvikling. Dertil har han også været
med til at søsætte flere innovative og borgerdrevne
lokale initiativer, så han har stor erfaring med at
skabe sammenhæng mellem strategier og konkret
handling.

Jeppe Spure Nielsen
(Sager der Samler)

Flemming Rafn
(partner, Tredje Natur)

Jeppe Spure Nielsen er tilknyttet Sager der
Samler, som er en forening og en platform for
selvorganiserede intiativer fra borgere.Sager der
Samler, som kalder sig selv for hverdagsaktivister,
arbejder med at styrke borgernes handlekraft
og evne til at danne engagerende fællesskaber blandt andet omkring “sager” eller initiativer, der
handler om bæredygtighed. Jeppe Spure Nielsen
er også medstifter og formand for fællesrådet på
Frederiksbjerg i Aarhus og er meget optaget af
borgeren som byskaber.
Se mere på www.sagerdersamler.dk

Tredje Natur er en tegnestue, der udvikler forslag til
byer, bygninger og byrum. Tegnestuen bestræber
sig på at finde en tredje vej, hvor planetens
ressourcer og menneskers forbrug hænger bedre
sammen. Tegnestuen engagerer sig i debatten
om de menneskelige svar - designprojektet - på
menneskeskabte problemer.
Se mere på www.tredjenatur.dk

